
Podczas poszukiwañ wczesnoœredniowiecz- mog¹ byæ wynikiem jakiegoœ procesu naprawcze-
nych mieczy z terytorium Polski w zbiorach go. W rzucie od góry jelec ma kszta³t ³ódkowaty, 
Muzeum Narodowego w Szczecinie odnaleziono lekko zdeformowany w miejscu wspomnianych 

1ciekawy zabytek  (nr inw. A/19.632). Zachowany uderzeñ. Górna powierzchnia jelca posiada na 
2w bardzo dobrym stanie  bogato zdobiony jelec koñcach element zdobniczy w postaci wy¿³obio-

miecza pochodzi z Kamienia Pomorskiego, pow. nych trójk¹tnych obwódek dodatkowo zdobio-
loco. Niestety, do dnia dzisiejszego nie dotrwa³a nych nak³uciami (ryc. 1). Otwór na trzpieñ zosta³ 
¿adna informacja na temat okolicznoœci odkrycia umieszczony asymetrycznie w górnej powierzchni 
tego  egzemplarza. jelca i dodatkowo poszerzony w czêœci œrodko-

Omawiany zabytek charakteryzuje siê nastê- wej. Wykonanie takiego zabiegu mo¿e œwiadczyæ 
puj¹cymi wymiarami: d³. po linii prostej – 9,37 cm, o próbie dopasowania elementu do konkretnej 
wys. w czêœci centralnej – 1,7 cm; wys. na koñ- g³owni lub o fakcie wtórnego wykorzystaniu jelca. 
cach – 1,37-1,49 cm; grub. – 2,35 cm; d³. otworu Niestety, niemo¿liwa do ustalenia jest gruboœæ 
na trzpieñ – 3,5 cm; szer. otworu na trzpieñ – i szerokoœæ g³owni, na której osadzono ten ele-
1,0 cm; œwiat³o otworu na g³owniê – 7,1 x 1,13 cm. ment. Wydaje siê ma³o prawdopodobne, by jej 
Waga  119  g. rozmiary pokrywa³y siê z wielkoœci¹ dolnego 

Wykonany z kolorowego metalu jelec jest otworu w jelcu. Na jednym z koñców dolnej czêœ-
³ukowato wygiêty w stronê g³ówni oraz nieco ci zabytku zaobserwowano naciêcia, które mog³y 
wy¿szy w partii œrodkowej ni¿ na zaokr¹glo- powstaæ w wyniku walki, prawdopodobnie ude-
nych koñcach. Na obu powierzchniach zabyt- rzeñ g³owni¹ innego miecza. Wydaje siê wiêc, ¿e 
ku znajduje siê wy¿³obiony ornament w postaci omawiany zabytek by³ w u¿yciu bojowym i do-
wici roœlinnej zdobionej dodatkowo drobnymi brze spe³ni³ swoje zadanie ochrony d³oni przed 
do³kami (nak³uciami) (ryc. 1). Motyw zdobniczy obra¿eniami.
z³o¿ony jest z dwóch „ga³¹zek” umieszczonych sy- Element oprawy rêkojeœci miecza poddano 
metrycznie wzglêdem siebie. Na jednym z koñców analizie maj¹cej na celu okreœlenie rodzaju metalu 
jelca widoczne s¹ œlady po kilku uderzeniach, które (metali) u¿ytego do jego wytworzenia. Przepro-
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1 Autorzy artyku³u dziêkuj¹ Pracownikom oraz Dyrekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie za przekazanie informacji o za-
bytku oraz umo¿liwienie jego publikacji.
2 Jelec zosta³ poddany czêœciowym zabiegom konserwatorskim przeprowadzonym przez wspó³autora niniejszego artyku³u, 
Mariusza Rychtera, w Pracowni Konserwacji Zabytków Metalowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu £ódzkiego.
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Ryc. 1. Jelec z Kamienia Pomorskiego, pow. loco. Fot. P. Pud³o; .

Fig. 1. Sword’s cross-guard from Kamieñ Pomorski, Kamieñ Pomorski distr. Photo by P. Pud³o; drawing by M. Rychter.
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wadzone badania metalograficzne  wykaza³y, ¿e do produkcji jelca nale¿y przyj¹æ, ¿e sam jelec 
do produkcji jelca wykorzystano stop cynku zdobiony wici¹ roœlinn¹ zosta³ odlany w przy-
i miedzi wraz z niewielk¹ domieszk¹ o³owiu gotowanej wczeœniej odpowiedniej formie. Na-
(ryc. 2), który w strukturze zabytku od³o¿y³ siê tomiast nak³ucia widoczne w obrêbie motywu 
w formie wyraŸnie wydzielonych ziaren (ryc. 3). zdobniczego zosta³y wykonane najprawdopodob-
Takie proporcje miedzi i cynku s¹ charaktery- niej póŸniej, w koñcowej fazie obróbki elemen-
styczne tylko dla jednego rodzaju stopu – mo- tu, byæ mo¿e poprzez u¿ycie bardzo cienkiej 
si¹dzu. W zwi¹zku z wykorzystaniem mosi¹dzu puncy.

3

Z zachodu na wschód czy ze wschodu na zachód?

Ryc. 2. Zdjêcie struktury jelca oraz wyniki analizy metaloznawczej widocznego fragmentu. Fot. K. Jakubowski; oprac. P. Pud³o.

Fig. 2. Photography showing the cross-guard’s structure and the results of metallography of a visible fragment. Photo by K. Jakubowski; drawing by P. Pud³o.

3 Badania metalograficzne zosta³y przeprowadzone przez mgr. in¿. K. Jakubowskiego z Pracowni Badañ Sk³adu i Struktury 
Materia³ów Instytutu In¿ynierii Materia³owej Wydzia³u Mechanicznego Politechniki £ódzkiej.



Przyporz¹dkowanie typologiczne jelca oka- czach: z Nedre Store Val, Norwegia, który zosta³ 
4za³o siê doœæ trudne, nie tylko ze wzglêdu na jego zaklasyfikowany do typu L wed³ug J. Petersena  

specyficzny kszta³t, ale tak¿e na brak pozosta³ych (1919, 113, ryc. 95), mieczu z miejscowoœci 
elementów miecza, materia³ u¿yty do wykonania Fošèevataâ, Ukraina (Êèðïè÷íèêîâ 1965; 1966, 

5oraz zachowany na powierzchniach ornament. Naj- 37, òàáë. XIII; Androschchuk 2003)  oraz okazach 
bli¿sze kszta³tem jelce zaobserwowano na mie- z rzek Witham i Tamizy, Anglia, i miejscowoœci 
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Ryc. 3. Zdjêcie wyró¿niaj¹cych siê „ziaren” o³owiu w strukturze jelca oraz wyniki analizy widocznego fragmentu. Fot. K. Jakubowski; oprac. P. Pud³o.

Fig. 3. Photography of the leaden “grains” in the structure of cross-guard and the results of the analysis of a visible fragment. Photo by 
K. Jakubowski; drawing by P. Pud³o.

4 A. Geibig okreœla tego typu miecze jako Kombinationstyp 7 (Geibig 1991, 47-48).
5 Miecz ten zosta³ przez A. N. Kirpiènikova sklasyfikowany jako typ skandynawski (Êèðïè÷íèêîâ 1966, 37), natomiast przez 
F. Androšèuka jako jeden z póŸniejszych wariantów typu L (Androschchuk 2003, 41; 2003a, 23).



Wheelam w Irlandii okreœlonych przez I. G. Peirce’a Ballinderry i Kilmainham, Irlandia; Liepe, Niem-
6jako wariant typu L (L-variant)  (Wheeler 1927, cy, które zgodnie sà uwaýane za powstaùy w IX w. 

35; Peirce 2002, 77-83). Ten rodzaj (typ L) mieczy wyrób frankijski, pozostaj¹cy niekiedy pod wp³y-
10jest najczêœciej datowany na okres od po³owy IX wem sztuki Wysp Brytyjskich  (Petersen 1919, 

do 3. æwierci X w. (Geibig 1991, 151; Jakobsson 105 i n.; Gjessing 1930-1933, 250; Oakeshott 1960, 
1992, 54; Jones 2002, 19), a jego pochodzenie 141; Vinski 1981, tabl. XV; Müller-Wille 1982, 
wi¹¿e siê z krajami anglosaskimi (Petersen 1919, 112-116, 137-144; Geibig 1991, 44-46, 151; Peirce 
115; Wheeler 1927, 35; Gjessing 1930-1933, 251; 2002, 63-67; Stalsberg 2009, 70-71). Najbli¿szy 
Oakeshott 1960, 141; Jakobsson 1992, 52; Micha- kamieñskiemu ornament odnaleziono natomiast 
lak, Pud³o 2008, 364). Niestety, poœród mieczy na wyrobie pozbawionym cech militarnym, mia-
typu L lub mu podobnych jedynie egzemplarz nowicie na wykonanym z kolorowego metalu oku-
z miejscowoœci Fošèevataâ posiada elementy wy- ciu z Falster, Szwecja, które przez H. Arbmana 
konane w ca³oœci z kolorowego metalu – br¹zu, zosta³o powi¹zane z wytwórczoœci¹ Wysp Bry-
zdobione w przeciwieñstwie do okazu z Kamie- tyjskich, przy silnym wp³ywie kontynentalnym 
nia Pomorskiego motywem zwierzêcym – jelec (Arbman 1937, 152, 156). Kolejny zabytek, na 
i g³owica (Êèðïè÷íèêîâ 1965, 196; 1966, 37, którym widoczna jest bardzo zbli¿ona wiæ roœ-
tabl. XIII; Androschchuk 2003, 36; 2003a, 15). linna, to miecz typu II wed³ug A. N. Kirpiènikova 
Okaz ten jest wi¹zany przez A. N. Kirpiènikova znaleziony w okolicach Witebska, Bia³oruœ, datowa-
z wytwórczoœci¹ skandynawsk¹ (Êèðïè÷íèêîâ ny na XI-XII w. Elementy rêkojeœci wspomnianego 
1965, 196; 1966, 37). Z kolei F. Androšèuk uwa- miecza zosta³y jednak wykonane z ¿elaza, a orna-
¿a, ¿e zosta³ on wyprodukowany na terytorium ment roœlinny wykonano srebrem (Ïëàâ³íñê³ 2006, 
zale¿nym w owym czasie od Danii – na Wys- 15, ìàë. 14:4-5; Ïëàâ³íñê³, Áàáåíêà 2006, 60, ìàë. 4, 
pach Brytyjskich (Danelaw) lub w Szwecji (Skania) Ïëàâ³íñê³ 2009, 22, ìàë. 15:4). A. N. Kirpiènikov 
(Androschchuk 2003, 41; 2003a, 23). Obaj ba- uwa¿a³, ¿e miecze typu II s¹ proweniencji wscho-
dacze s¹ zgodni co do tego, ¿e jego chronologiê dnioeuropejskiej  (Êèðïè÷íèêîâ  1966,  54).

7nale¿a³oby okreœliæ na 1. po³owê XI w.  (Êèðïè÷- Ornament wici roœlinnej najprawdopodob-
íèêîâ 1965, 1966, 37, 84; 1969; Androschchuk niej zaczyna siê rozprzestrzeniaæ od koñca VII do 
2003, 41; 2003a, 23). Wydaje siê jednak, ¿e po³owy VIII w. na terenie Anglii, gdzie zosta³ 
odlewnictwo elementów rêkojeœci z br¹zu lub przyniesiony za poœrednictwem mnichów pocho-
mosi¹dzu by³o znacznie mniej rozpowszechnio- dz¹cych ze wschodniego obszaru basenu Morza 
ne na zachodzie Europy, gdzie dominuj¹ formy Úródziemnego. W VIII w. pojawiù siæ on ponow-
¿elazne zdobione tylko na powierzchni koloro- nie na kontynencie, pozostajàc nadal pod silnym 

8wym metalem , w przeciwieñstwie do obszarów wpùywem wyspiarskim (Müller-Wille 1982, 144; 
Rusi i terenów wschodnioba³tyckich, gdzie miecze Skibsted Kl¿s¸e 1997, 75; 1999, 115-116). M. Kara, 
z rêkojeœciami wykonanymi ca³kowicie z br¹zu, który opublikowaù jak dotàd jedyny znaleziony 

9 11mosi¹dzu czy srebra s¹ doœæ popularne . Na ¿ad- w Polsce jelec zdobiony wici¹ roœlinn¹ , zwraca 
nym z mieczy typu L nie stwierdzono podobnego równie¿ uwagê na to, ¿e tego rodzaju ornament 
do egzemplarza z Kamienia Pomorskiego ozdob- pojawia siê równie¿ na wyrobach ruskich, za 
nego motywu wici roúlinnej. Ornament ten jest przyk³ad podaj¹c kunsztown¹, wykonan¹ z br¹zu 
natomiast popularny na mieczach typu K zna- rêkojeœæ miecza z Karabèieva, Ukraina, datowa-
nych z miejscowoúci Gravråk i Gjesvik, Norwegia; nego na 1. po³owê XI w. (Êèðïè÷íèêîâ 1966, 36, 
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6 Typ L wed³ug J. Petersena odpowiada typowi V wydzielonemu przez R. E. M. Wheelera datowanemu na l. 875-950, natomiast 
miecze z rzeki Witham i Tamizy s¹ zaliczane do wydzielonego przez tego¿ badacza typu VI, którego chronologiê ustalono na 
X-XI w. (Wheeler 1927, 35).
7  F. Androšèuk okreœli³ tylko czêœæ elementów rêkojeœci (jelec i g³owica) jako powsta³e ok. po³owy XI w. Wed³ug niego ok³a-
dzina rêkojeœci zosta³a wykonana osobno i nale¿y j¹ datowaæ na pocz¹tek XII w. (Androschchuk 2003, 41; 2003a, 23).
8 Nie oznacza to, ¿e brak jest ca³kowicie takich form poœród znalezisk zachodnioeuropejskich; przyk³adem ich wystêpowania 
mog¹ byæ m.in. jelce z Sierksdorf, Niemcy, czy elementy rêkojeœci z terenu Schlewigu, Niemcy (¯ak 1960, 305; Geibig 1991, 
371, 374, kat. 317, 324; Peirce 2002, tabl. VI).
9 Wykonane z „¿ó³tego” metalu elementy rêkojeœci pojawiaj¹ siê po raz pierwszy na terenach dawnej Rusi ok. 1000 r. jako 
oprawy mieczy typu A-miejscowy wed³ug A. N. Kirpiènikova (1966, 35-36, 84-85). U¿ycie metalu kolorowego do wytwarzania 
opraw mieczowych jest równie¿ bardzo popularne na terenach wschodnioeuropejskich (w tym wschodnioba³tyckich) w XI-XIII 
w., o czym œwiadcz¹ rêkojeœci mieczy typu T1 – „kuroñski” wed³ug V. Kazkevièusa czy typu I, II i IIA wed³ug A. N. Kirpiènikova 
(Êèðïè÷íèêîâ 1966, 53-54; Kazkevièus 1996, 53-58, 136-137; 1997). 
10 Na mieczach tych wiæ roœlinna przedstawiona jest w formie jednego sk³adnego motywu ci¹gn¹cego siê przez ca³¹ d³ugoœæ jelca.
11 Jest to datowany na XI w. wykonany z poro¿a jelec znaleziony w Miêdzyrzeczu, pow. loco, zdobiony wici¹ roœlinn¹ o nieco 
odmiennym u³o¿eniu i charakterze ni¿ omawiany egzemplarz z Kamienia Pomorskiego (Kara 1988).
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12òàáë. XII; Kara 1988, 411-413). Podobieñstwo zabytku typu L . Nale¿y jednak zwróciæ uwagê 
ukraiñskiego zabytku do jelca z Kamienia Po- na niemo¿noœæ wykluczenia wp³ywów wschod-
morskiego wyra¿a siê nie tylko wystêpowaniem nich w kszta³towaniu siê takiej formy zabytku. 
ornamentu roœlinnego, ale tak¿e materia³em wy- Byæ mo¿e, uwzglêdniaj¹c materia³ z terytorium 
konania (odlany z br¹zu) oraz u³o¿eniem wici dawnej Rusi, nale¿a³oby rozszerzyæ chronologiê 
w dwóch symetrycznych „ga³¹zkach”, podobnie jak zabytku  tak¿e  na  1.  po³owê  XI  w. 
to ma miejsce na jelcu z Kamienia Pomorskiego. Wobec braku kontekstu znaleziska mo¿na je-

Podsumowuj¹c, przy obecnym stanie wiedzy dynie przypuszczaæ, ¿e omawiany egzemplarz zo-
niemo¿liwe jest rozstrzygniêcie, z jakiego krêgu sta³ zgubiony po uprzednim zdemontowaniu celem 
kulturowego wywodzi siê wykonany z mosi¹dzu wykonania procesów naprawczych (o czym mog³y-
jelec znaleziony w Kamieniu Pomorskim. Naj- by œwiadczyæ widoczne uszkodzenia) lub wymiany 
bardziej prawdopodobne wydaje siê umieszcze- elementów rêkojeœci na bardziej zgodne z duchem 
nie go poœród zabytków typu L ukszta³towa- czasu. Doœæ rzadko na terenie dzisiejszej Polski 
nych pod wp³ywem anglo-karoliñskim, datowanych spotyka siê zdobione elementy rêkojeœci, co sa-
na 2. po³owê IX – 3. æwieræ X w. Przemawia za moistnie umieszcza jelec z Kamienia Pomorskiego 
tym zarówno forma jelca, jak i jego zdobnic- w  krêgu  wyrobów  ekskluzywnych.
two. Wzglêdna bliskoœæ Duñczyków, którzy to 
byli szczególnie aktywni w najazdach na Angliê 
w IX-X w. a tak¿e i XI w. (Roesdahl 2001, 202, 
203), do miejsca znalezienia zabytku zdaje siê 
potwierdzaæ tê teoriê. Byæ mo¿e to w³aœnie za ich 
spraw¹ wspomniany zabytek dosta³ siê na tereny 
dzisiejszej Polski. Niestety, poza omawianym eg-
zemplarzem w Polsce nie znaleziono ¿adnego 
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191Z zachodu na wschód czy ze wschodu na zachód?

A cross-guard found in Kamieñ Pomorski, Kamieñ the cross-guard seems to confirm its Anglo-Saxon origin, 
Pomorski distr., curved archwise towards the blade however, the continental or Ruthenian influences cannot 
and ornamented with a vine-scroll, was made of brass, be excluded, due to the fact that such an ornamentation is 
what was confirmed by a metallographical analysis. quite popular there. Concerning information available, 
Typologically, this specimen corresponds with the type L the specimen discussed here should be dated back 
by J. Petersen, which is considered as an Anglo-Saxon similarly as the majority of the swords of L type – to 

th rdproduct. Unfortunately, finding among known swords the period from the turn of the 9 cent. to the 3  quarter 
thhaving this kind of grip, a specimen with a cross-guard of the 10  cent., while the chronology can be shifted 

st thfound fully from colourful metal, was impossible. to  the  1   half  of  the  11   cent.
Such production of sword’s grips is typical for the 
Western part of Europe. The floral ornament adorning 

Summary
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FROM THE WEST TO THE EAST, OR THE OTHER WAY ROUND? 
A FEW REMARKS ON THE ORNAMENTED CROSS-GUARD 

FROM KAMIEÑ POMORSKI
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